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..............

...............

razítko s datem přijetí žádosti

Žádost o poskytnutí úvěru

Vážení klienti, banka je dle platné legislativy povinna prověřit Vaší úvěruschopnost. To je důvod, proč před rozhodnutím o poskytnutí spotřebitelského
úvěru potřebujeme znát Vaše příjmy, výdaje a další údaje k prověření Vaší finanční situace. K tomu od Vás potřebujeme úplné a pravdivé údaje, které
musí být odpovídajícím způsobem doloženy. Vezměte, prosím, na vědomí, že bez potřebných údajů a dokladů by banka nemohla řádně posoudit
Vaši schopnost splácet úvěr a financování Vám by Vám nemohlo být poskytnuto.

A. ŽADATEL/KA O ÚVĚR
Příjmení a jméno

RČ:

Datum narození:

Trvalý pobyt:

Občanství:

Bydliště (doručovací adresa) - místo, kde se klient trvale zdržuje, kde skutečně bydlí, je-li odlišné od trvalého pobytu:

Mobilní telefon:

Telefon domů:

do zaměstnání:

E-mail:

V jakém státě/státech pracujete?
V jakém státě/státech platíte daně?

PŘÍJEM
Z jaké činnosti máte příjem?
☐ Zaměstnanec

☐ Rodičovský příspěvek

☐ Podnikatel

☐ Student

☐ Lékař, notář, advokát (a další svobodná povolání)

☐ Nezaměstnaný

☐ Starobní důchod

☐ V domácnosti

☐ Invalidní důchod

☐ .............................

Průměrný měsíční příjem za 12 měsíců: ......................

Příjem ze závislé činnosti (zaměstnanec)
Zaměstnán od: ......................
Pracovní zařazení: ......................
Telef. kontakt na mzdové oddělení: ......................

Doba: ☐ určitá/ ☐ neurčitá
Zaměstnavatel: ......................
IČO zaměstnavatele: ......................
Srážky ze mzdy na základě výkonu rozhodnutí: ☐ ano/ ☐ ne

Žadatel o úvěru prohlašuje, že aktuálně ☐ jedná / ☐ nejedná o ukončení pracovního poměru.

Příjem z podnikání (podnikatel a svobodná povolání)
Předmět podnikání: ..........................................................
IČO: ......................
Prohlašuji že
☐ dlužím/ ☐ nedlužím finančnímu úřadu, sociální a zdravotní pojišťovně
☐ mám/ ☐ nemám exekuci
☐ mám/ ☐ nemám závazky po splatnosti u bankovních a nebankovních společnostní

Ostatní příjmy
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☐ Příjem z nájmu, ve výši (průměrný měsíční příjem za 12 měsíců):

☐ Výsluhový příspěvek, ve výši: ......................

...................................

☐ Odměna pěstouna, ve výši: ......................

☐ Výživné, ve výši: ......................

☐ Jiné ……………………………….. ve výši: ......................

☐ Příspěvek na bydlení pro vojáky, ve výši: ......................

Podíl v obchodní společnosti
Název: ..........................................................
......................

IČO: ......................

Vyplacené dividendy za poslední uzavřené účetní období:
Prohlašuji, že společnost:
☐ dluží/ ☐ nedluží finančnímu úřadu, sociální a zdravotní pojišťovně
☐ má/ ☐ nemá exekuci
☐ má/ ☐ nemá závazky po splatnosti u bankovních a nebankovních společnostní
(Další podíly v obchodních společnostech uveďte v samostatné příloze)

Převažující příjem je vyplácen v měně: ☐ CZK ☐ jiné měně ......................
Většina aktiv v měně: ☐ CZK ☐ jiné měně ......................
Nemovitosti ve vlastnictví: ☐ ano/ ☐ ne
pokud ano, typ nemovitosti (pozemek pro rezidenční výstavbu, rodinný dům, nájemní dům, byt, rekreační objekt, komerční objekt):
.................................................................................
Adresa nemovitosti: .................................................................................
Vklady – z toho stavební spoření: ............................................................................................................................. ........................
penzijní fond: ......................................................................................................................................................................
jiné (cenné papíry, akcie, majetkové podíly: ......................................................................................................... .............
(Další majetek (např. movitý) uveďte v samostatné příloze)

A1☐ SPOLUŽADATEL/KA / ☐ RUČITEL/KA
Příjmení a jméno

RČ:

Datum narození:

Trvalý pobyt:
Bydliště (doručovací adresa) - místo, kde se klient trvale zdržuje, kde skutečně bydlí, je-li odlišné od trvalého pobytu:

Mobilní telefon:

Telefon domů:

do zaměstnání:

V jakém státě/státech pracujete?
V jakém státě/státech platíte daně?

Z jaké činnosti máte příjem?
☐ Zaměstnanec

☐ Rodičovský příspěvek

☐ Podnikatel

☐ Student

☐ Lékař, notář, advokát (a další svobodná povolání)

☐ Nezaměstnaný

☐ Starobní důchod

☐ V domácnosti

☐ Invalidní důchod

☐ .............................

Průměrný měsíční příjem za 12 měsíců: ......................

Příjem ze závislé činnosti (zaměstnanec)
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soude m v Praze, oddíl B, vložka 1171

E-mail:

Podíl:

Verze 01.07.2019 Privátní

Zaměstnán od: ......................
Pracovní zařazení: ......................
Telef. kontakt na mzdové oddělení: ......................

Doba: ☐ určitá/ ☐ neurčitá
Zaměstnavatel: ......................
IČO zaměstnavatele: ......................
Srážky ze mzdy na základě výkonu rozhodnutí: ☐ ano/ ☐ ne

Žadatel o úvěru prohlašuje, že aktuálně ☐ jedná / ☐ nejedná o ukončení pracovního poměru.
Příjem z podnikání (podnikatel a svobodná povolání)
Předmět podnikání: ..........................................................
IČO: ......................

Podnikání od:

......................

Prohlašuji že
☐ dlužím/ ☐ nedlužím finančnímu úřadu, sociální a zdravotní pojišťovně
☐ mám/ ☐ nemám exekuci
☐ mám/ ☐ nemám závazky po splatnosti u bankovních a nebankovních společnostní

Ostatní příjmy
☐ Příjem z nájmu, ve výši (průměrný měsíční příjem za 12 měsíců):

...................................
☐ Výživné, ve výši: ......................

☐ Výsluhový příspěvek, ve výši: ......................
☐ Odměna pěstouna, ve výši: ......................
☐ Jiné ……………………………….. ve výši: ......................

☐ Příspěvek na bydlení pro vojáky, ve výši: ......................

Podíl v obchodní společnosti
Název: ..........................................................
......................

IČO: ......................

Vyplacené dividendy za poslední uzavřené účetní období:
Prohlašuji, že společnost:
☐ dluží/ ☐ nedluží finančnímu úřadu, sociální a zdravotní pojišťovně
☐ má/ ☐ nemá exekuci
☐ má/ ☐ nemá závazky po splatnosti u bankovních a nebankovních společnostní
(Další podíly v obchodních společnostech uveďte v samostatné příloze)

Převažující příjem je vyplácen v měně: ☐ CZK ☐ jiné měně ......................
Většina aktiv v měně: ☐ CZK ☐ jiné měně ......................
Nemovitosti ve vlastnictví: ☐ ano/ ☐ ne
pokud ano, typ nemovitosti (pozemek pro rezidenční výstavbu, rodinný dům, nájemní dům, byt, rekreační objekt, komerční objekt):
.................................................................................
Adresa nemovitosti: .................................................................................
Vklady – z toho stavební spoření: ............................................................................................................................. ........................
penzijní fond: ............................................................................................................................. .........................................
jiné (cenné papíry, akcie, majetkové podíly: ......................................................................................................................
(Další majetek (např. movitý) uveďte v samostatné příloze)
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Údaje o žadateli

Údaje o spoludlužníkovi/ručiteli
Jméno: .........................................
Vztah k žadateli: .................

Rodinný stav:

Rodinný stav:

☐ ženatý/vdaná od .................

☐ ženatý/vdaná od .................

☐ druh/družka

☐ druh/družka

☐ registrovaní partneři
☐ svobodný/á

☐ registrovaní partneři
☐ svobodný/á

☐ rozvedený/á

☐ rozvedený/á

☐ méně než 3 roky ☐ déle než 3 roky

☐ méně než 3 roky ☐ déle než 3 roky

☐ vdovec/vdova

☐ vdovec/vdova

Jmění manželů:

Jmění manželů:

☐ společné
☐ zúžené - notářským zápisem, rozhodnutím

☐ společné
☐ zúžené - notářským zápisem, rozhodnutím

soudu*)
☐ rozšířené - notářským zápisem

soudu*)
☐ rozšířené - notářským zápisem

Nejvyšší dosažené vzdělání:
☐ základní
☐ vyučen
☐ vyučen s maturitou
☐ úplné střední odborné
☐ úplné střední všeobecné
☐ vyšší odborná škola
☐ vysokoškolské/ univerzitní

Nejvyšší dosažené vzdělání:
☐ základní
☐ vyučen
☐ vyučen s maturitou
☐ úplné střední odborné
☐ úplné střední všeobecné
☐ vyšší odborná škola
☐ vysokoškolské/ univerzitní

Současné (budoucí) bydlení:

Současné (budoucí) bydlení:

☐ vlastní byt/dům se zástavou
☐ vlastní byt/dům bez zástavy
☐ družstevní vlastnictví

☐ vlastní byt/dům se zástavou
☐ vlastní byt/dům bez zástavy
☐ družstevní vlastnictví

☐ nájem ve státním/obecním bytě
☐ nájem v bytě ve vlastnictví jiné osoby
☐ u rodičů, u rod. příslušníků

☐
☐
☐
☐

☐ ubytovna/kolej
☐ jiné bydlení

nájem ve státním/obecním bytě
nájem v bytě ve vlastnictví jiné osoby
u rodičů, u rod. příslušníků
ubytovna/kolej
☐ jiné bydlení
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B. DOMÁCNOST - VÝDAJE
Osoby žijící ve společné domácnosti:
Počet dětí / věk

.........................................................................................

Ostatní osoby (jméno)

........................................

Vztah k žadateli ....................

Ostatní osoby (jméno)

........................................

Vztah k žadateli ....................

Měsíční výdaje domácnosti
výdaje na bydlení (vč. nájmu) - současný
stav
(elektřina, voda, teplo, TV+rádio)
výdaje na bydlení (vč. nájmu) - budoucí stav
(elektřina, voda, teplo, TV+rádio)
auto (provoz, údržba, pojištění)
výdaje na veřejnou dopravu
telefon + internet
spoření (vč. stavebního, penzijního)
pojištění
výživné
výdaje na studium a stravné
ostatní výdaje a platby
Celkem

Zadluženost domácnosti:
Do tabulky uveďte všechny úvěry/leasingy (soukromé i podnikatelské) státní půjčky apod, které mají osoby v domácnosti:
banku/společnost, u které máte úvěr/leasing, druh úvěru (hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, kontokorentní úvěr, kreditní karta, ostatní spotřebitelský úvěr,
osobní leasing, podnikatelský úvěr jiné; zápůjčky od třetích osob), měnu, aktuální zůstatek úvěru/leasingu a výši měsíční splátky.
Zároveň označte, pokud je u některého úvěru zastavena rezidenční nemovitost (tj. pozemek pro rezidenční výstavbu, rodinný dům, nájemní dům, byt, rekreační
objekt).
Dlužník
Banka/
Druh úvěru
Číslo
Měna
Aktuální výše
Je úvěr
Měsíčn
Bude úvěr
Bude
Zástava
(jméno
společnost
úvěru
jistiny /
dočerpán?
í
doplacen
úvěr
rezidenční
dlužníka/
rámec (u
(netýká se
splátka
před
splacen
nemovitosti
Spolukontokorentů,
kontokorentů,
čerpáním
z nově
dlužníků
revolvingů,
revolvingů,
nového
poskytokreditních
kreditních
úvěru?
vaného
karet)
karet)
úvěru?
☐ ano
☐ ano
☐ ano
☐ ano
☐ ne
☐ ne
☐ ne
☐ ne
nedočerpáno:
☐ ano
☐ ano
☐ ano
☐ ano
☐ ne
☐ ne
☐ ne
☐ ne
nedočerpáno:
☐ ano
☐ ano
☐ ano
☐ ano
☐ ne
☐ ne
☐ ne
☐ ne
nedočerpáno:
☐ ano
☐ ano
☐ ano
☐ ano
☐ ne
☐ ne
☐ ne
☐ ne
nedočerpáno:
☐ ano
☐ ano
☐ ano
☐ ano
☐ ne
☐ ne
☐ ne
☐ ne
nedočerpáno:
☐ ano
☐ ano
☐ ano
☐ ano
☐ ne
☐ ne
☐ ne
☐ ne
nedočerpáno:
Celkem
Prohlašuji, že ke dni podání žádosti u ČS

, banky ☐ mám / ☐ nemám podanou žádost o úvěr/ leasing u jiné banky/společnosti.

Pokud je odpověď ano, uveďte podrobnosti
Žadatel
Banka/společnost
(jméno žadatelů/spolužadatelů

Druh úvěru

Zástava
rezidenční
nemovitosti
☐ ano
☐ ne
☐ ano
☐ ne
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C. POŽADOVANÝ ÚVĚR
Účel spotřebitelského úvěru:
☐ bydlení (vlastní bydlení nebo bydlení pro člena rodiny)
☐ bydlení (pronájem)
☐ rekreační objekt
☐ nebytový prostor
☐ nebytový prostor k pronájmu
☐ americká hypotéka
☐ zboží a služby
☐ Quick půjčka
☐ spotřebitelský úvěr – ostatní
☐ kontokorent na účtu č. ......................................../7940

Výše úvěru:

Pouze pro splátkové úvěry:

Detail účelu úvěru:

V případě zástavy nemovitostí:
Je financovaná nemovitost shodná s nemovitostí zastavovanou: ☐ ano ☐ ne
Prohlašuji, že vlastník výše uvedené zastavované nemovitosti: ☐ je vdaná/ženatý

☐ není vdaná/ženatý

Způsob financování - zdroje:
Celkový investiční záměr v : ........................................
z toho vlastní zdroje žadatele/ů
z toho cizí prostředky - úvěr ČS
- úvěr jiná banka/nebankovní instituce
- ostatní cizí zdroje

:
:
:
:

........................................
........................................
........................................
........................................

Doba splatnosti úvěru:
Způsob splácení úvěru:
☐ jednorázově do:
☐ postupně od:

typ splátek:

☐ anuitní

☐ kapitálové
☐ čtvrtletní ☐ pololetní ☐ roční ☐ jiná

frekvence splátek:
Výše splátky v :

Jiný návrh:
Způsob zasílání výpisů z úvěru:

☐poštou na doručovací adresu
☐ elektronicky
☐ na pobočku

Frekvence zasílání výpisů z úvěru:

☐ měsíčně

Bankovní účet/účty u České spořitelny, a.s.
Splátky úvěrů budou hrazeny:

☐ z mého účtu u ČS
☐ z jiného účtu u ČS
☐ jiným způsobem

☐ ano

☐ ne

☐ ano

☐ ne

č.:
č.

Bankovní účet/účty u jiné banky
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D. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ:
Prohlášení
→ Jako žadatel/spoludlužník/ručitel prohlašuji, že v této části a v dalších částech žádosti, které jsou její nedílnou součástí, jsem uvedl úplně a
pravdivě všechny údaje mně známé o skutečnostech a záměrech, k jejichž sdělení jsem byl v rámci této žádosti vyzván. Neúplnost a
nepravdivost údajů může vést k zamítnutí žádosti či odstoupení od smlouvy o úvěru ze strany banky.
→ Jako žadatel/spoludlužník/ručitel se zavazuji neprodleně oznamovat bance změny o údajích uvedených v této žádosti v průběhu jejího
posuzování.
→ Jako žadatel/spoludlužník/ručitel souhlasím s tím, že i v případě zamítnutí žádosti budou předané podklady uloženy v kopiích v dokumentaci
banky.
→ Nespoléhám na poskytnutí úvěru dříve, než bude smlouva o úvěru skutečně uzavřena. Zároveň beru na vědomí, že banka poskytne úvěr jen v
případě splnění všech stanovených podmínek, a že smlouvu o úvěru nelze uzavřít dříve, než proběhnou všechny schvalovací procesy dle
vnitřních pravidel banky.
→ Pověřuji, tímto banku po dobu trvání úvěrového vztahu k objednání odhadu v souvislosti s touto Žádostí o poskytnutí úvěru, odhad bude
vypracován odhadcem pověřeným bankou. Zavazuji se uhradit smluvní cenu za takové posouzení nemovitosti. Souhlasím s postoupením
podkladů týkajících se nemovitosti při jejich posuzování/oceňování třetím osobám, které spolupracují s bankou. Pověřuji, tímto banku po dobu
trvání úvěrového vztahu k objednání odhadu v souvislosti s touto Žádostí o poskytnutí úvěru, odhad bude vypracován odhadcem pověřeným
bankou. Zavazuji se uhradit smluvní cenu za takové posouzení nemovitosti. Souhlasím s postoupením podkladů týkajících se nemovitosti při
jejich posuzování/oceňování třetím osobám, které spolupracují s bankou.
Kontaktní osoba pro zpřístupnění oceňované nemovitosti:
☐ Žadatel o úvěr
☐ Jiná osoba, Jméno: ................................,Telefon: ................................, E-Mail: ................................

→ Souhlasím s tím, že banka nebo zprostředkovatel úvěru mi může na mé vyžádání zaslat smluvní dokumentaci obsahující i citlivé údaje před
podpisem této dokumentace e-mailem. Zároveň beru na vědomí upozornění banky, že obsah zaslaný formou e-mailové komunikace nelze plně
chránit proti případnému zneužití.

Registr BRKI/NRKI
V souvislosti s plněním svých zákonem stanovených povinností, zejména povinnosti chovat se obezřetně a pro účely bankovních obchodů zjišťovat
a zpracovávat údaje o osobách včetně rodného čísla, pokud bylo přiděleno, potřebné k tomu, aby bylo možné bankovní obchod uskutečnit bez
nepřiměřených právních a věcných rizik pro banku, jsme uživatelem Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje
společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.
V rámci BRKI jsou zpracovávány informace, které si banky vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich
klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě, úvěruschopnosti a důvěryhodnosti klientů bank.
V souvislosti s naší účastí na BRKI o Vás zpracováváme, do BRKI poskytujeme a z BRKI získáváme tyto Vaše osobní údaje:
identifikační osobní údaje, včetně rodného čísla;
údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a námi došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;
údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;
údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky;
údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), které jste nám sdělili, nebo které jsme o Vás získali v souvislosti
s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.
Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje společnost CNCB – Czech
Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., v rámci vzájemného informování uživatelů BRKI a NRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp.
úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti
se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI.
Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v BRKI je (a) plnění právních povinností bank a (b) souhlas se zpracováním osobních údajů
v případě osob zastupujících klienty či vlastníků klientů. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného
informování uživatelů BRKI a NRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností bank
a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) plnění právních povinností bank a oprávněných zájmů
věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován jiný než spotřebitelský úvěr a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě
osob zastupujících klienty či vlastníky klientů a ve vztahu k NRKI vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby.
Veškeré informace týkající se BRKI, účasti bank na BRKI, zpracování osobních údajů klientů bank v BRKI, vzájemného informovaní uživatelů BRKI
a NRKI, jakož i poučení o všech právech klientů bank v souvislosti s BRKI či vzájemným informováním uživatelů BRKI a NRKI, jsou uvedeny
v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Nebankovním
registrem klientských informací). Aktuální znění informačního memoranda je k dispozici na internetových stránkách
www.wspk.cz nebo
www.csas.cz, www.cbcb.cz a v provozních prostorech banky.

V ........................................

dne ...............................

Jméno : ......................................... Podpis .........................................

V ........................................

dne ...............................

Jméno : ......................................... Podpis .........................................
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Pokud bude Vaše žádost o úvěr zamítnuta, není Česká spořitelna, a.s. povinna sdělit důvody takovéhoto rozhodnutí, vyjma skutečností, že
žádost byla zamítnuta z důvodu negativní informace v databázích umožňujících posouzení Vaší úvěruschopnosti nebo z důvodu
automatizovaného zpracování údajů. Informace o zamítnutí je bezplatná

Plná moc
Z p l n o m o c ň u j i tímto:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
k projednání záležitosti týkající se žádosti o úvěr v České spořitelně, a.s., jakož i převzetí podkladů a získání informací k tomuto úvěru včetně
osobních údajů a informací, které podléhají bankovnímu tajemství.

V ........................................

dne ...............................

Jméno žadatele: .........................................

Podpis .........................................

V ........................................

dne ...............................

Jméno spolužadatele/ručitele: .........................................

Podpis .........................................

Pokud bude Vaše žádost o úvěr zamítnuta, není Česká spořitelna, a.s. povinna sdělit důvody takovéhoto rozhodnutí, vyjma skutečností, že žádost
byla zamítnuta z důvodu negativní informace v databázích umožňujících posouzení Vaší úvěruschopnosti nebo z důvodu automatizovaného
zpracování údajů. Informace o zamítnutí je bezplatná.

Vyplňuje se v případě zpracování Žádosti o úvěr prostřednictvím zprostředkovatele:
IDENTIFIKACE SMLUVNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE:
ZPROSTŘEDKOVATEL – Fyzická osoba nebo Právnická osoba

Typ zprostředkovatele:

samostatný zprostředkovatel

Název společnosti:
IČO:
ID ČS
Externího
partnera – FO nebo
PPO:
Jméno Externího
partnera – FO nebo
PPO:
Telefon:
E-mail:
Adresa – sídlo / místo
podnikání:
Adresa pro
doručování:
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Podpis
zprostředkovatele:

Přijímám výše uvedené zmocnění v bodě E této Žádosti o poskytnutí úvěru a zároveň svým podpisem stvrzuji, že
jsem ověřil(a) totožnost všech žadatelů, spoludlužníků a ručitelů v souvislosti s Žádostí o poskytnutí úvěru dle
platného dokladu totožnosti a že tato žádost byla podepsána přede mnou:

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
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